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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινιστικές - συµπληρωµατικές οδηγίες για την ένταξη έργων στο 
εθνικό σκέλος του Π∆Ε 2014 
 
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος οδηγιών έγκρισης και χρηµατοδότησης Π∆Ε 2014 και 
προγραµµατισµού δαπανών Π∆Ε 2015 -2017 σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο 
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2014-2017 µε αρ.18653/17.4.2014 
 
Σε συνέχεια ερωτηµάτων και σχετικών αιτηµάτων των αρµόδιων Φορέων 
Χρηµατοδότησης του Π∆Ε αναφορικά µε την παράγραφο 5.5 «Ένταξη έργων που 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από Εθνικούς πόρους» της ανωτέρω εγκυκλίου και 
προς διευκόλυνση της υποβολής σχετικών προτάσεων των Φορέων για την έκδοση 
των προγραµµάτων, παραθέτουµε τις ακόλουθες συµπληρωµατικές - διευκρινιστικές 
οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης έργων στο Π∆Ε που 
χρηµατοδοτείται από αµιγώς εθνικούς πόρους. 
 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί (βλ σχετικό), το 2014 οι Φορείς 
Χρηµατοδότησης του Π∆Ε δύνανται να προτείνουν την ένταξη νέων έργων στο 
εθνικό Π∆Ε µόνο κατ΄ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο 
και µέσω ειδικής διαδικασίας. Ο περιορισµός ένταξης νέων έργων επιβάλλεται 
δεδοµένου ότι το εθνικό Π∆Ε έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα µεγάλο όγκο 
υποχρεώσεων από εντάξεις προηγούµενων ετών δυσχεραίνοντας το ρόλο του ως 
αναπτυξιακό εργαλείο. Εποµένως, απαιτείται άµεσα ο εξορθολογισµός των 
προγραµµάτων των Φορέων µε προτεραιότητα στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των 
εν εξελίξει εργολαβιών, στην ιεράρχηση των αναγκών και την προσαρµογή των 
επενδυτικών προγραµµάτων στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και στην απένταξη 
ανενεργών και µη συµβασιοποιηµένων έργων. 
 
Με βάση τα παραπάνω και επιπλέον των σχετικών οδηγιών της εγκυκλίου ισχύουν οι 
ακόλουθες ειδικότερες οδηγίες: 
 
1. Όταν τεκµηριωθεί η αδυναµία απένταξης έργου προκειµένου να αποδεσµευθεί 
ισόποσο τουλάχιστον µέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισµού διότι υπάρχουν 
ανειληµµένες νοµικές δεσµεύσεις, δύναται να συνυπολογίζεται και η µείωση 
προϋπολογισµού συνεχιζόµενου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι µε τον 
µειωµένο προϋπολογισµό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά. 



 

 

  
Η ίδια ρητή προϋπόθεση ισχύει και στις περιπτώσεις µείωσης προϋπολογισµού 
«γενικού έργου». 
 
2. Για ένταξη (µεταφορά) έργων του Γ΄ΚΠΣ που ήταν ενταγµένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7 
στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε, ο Φορέας δύναται να αιτηθεί την εξαίρεση της 
υποχρέωσης τήρησης της παραγράφου 5.5.1.Α της εγκυκλίου, η οποία θα 
αξιολογηθεί στη βάση των ακόλουθων προϋποθέσεων: 
 
Α) Έχει πραγµατοποιηθεί και αποτυπωθεί στην πρόταση η εκκαθάριση του 
προγράµµατος του Φορέα από τα ανενεργά έργα (βλέπε κεφ. 8 εγκυκλίου) και 
 
Β) τεκµηριώνεται ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω αποµείωση του ανεκτέλεστου 
προϋπολογισµού δια αφαιρέσεως έργων ή/και µείωσης προϋπολογισµών και 
 
Γ) υπάρχουν για τα έργα αυτά του Γ΄ΚΠΣ (που κανονικά όφειλε ο Φορέας τους να τα 
είχε ολοκληρώσει µε τη χρηµατοδότηση του ΚΠΣ 2000- 2006), συµβάσεις για τις 
οποίες εκκρεµούν δεσµεύσεις ή απλήρωτες υποχρεώσεις και υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί ζηµία του ∆ηµοσίου και αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών και  
 
∆) η πρόταση ένταξης του έργου αυτού του Γ΄ ΚΠΣ (που κανονικά όφειλε ο Φορέας 
του να το είχε ολοκληρώσει µε τη χρηµατοδότηση του ΚΠΣ 2000- 2006), λαµβάνει 
υπόψη την υποχρέωση το έργο να ολοκληρωθεί σε λειτουργική φάση µε το ελάχιστο 
δυνατό κόστος και όχι απαραίτητα όπως είχε σχεδιαστεί και τεκµηριώνεται ότι αυτό 
θα επιτευχθεί. 
 
3. Για ένταξη στο Π∆Ε έργων που αφορούν είτε σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
είτε σε νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αυτή δύναται να πραγµατοποιείται κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 5.5.1.Α της εγκυκλίου. 
 
Επίσης, σηµειώνεται ότι τα έργα που αφορούν στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας 
των δοµών «Ιατροκοινωνικών Κέντρων», για τα οποία δόθηκε παράταση της 
χρηµατοδότησής τους µε το υπ΄ αρ. 17987/∆Ε-1825/14.4.2014 έγγραφο του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για όλο το 2013 και µέρος του 2014, 
µέχρι την υπογραφή των νέων συµβάσεων για το ΕΣΠΑ παραµένουν στις ΣΑΕ που 
ήταν ενταγµένα µέχρι και το 2013. 
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός του ύψους του προϋπολογισµού των έργων 
που θα πρέπει να απενταχθούν ως προϋπόθεση ένταξης νέου έργου στο εθνικό Π∆Ε 
(κεφ. 5.5.1.Α παρ. 12) θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριµένων προϋπολογισµών των 
έργων. 
 
 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
Γεώργιος Γιαννούσης  


